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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
         PROIECT  
 
 
            HOTĂRÂREA NR.____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 

referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
20.12.2018. 

Având în vedere expunerea de motive nr.197212/2018, rapoartele nr.200190/2018 al 
Direcţiei Patrimoniu și nr.205386/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ,  prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova;      

În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea 
şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, Ordinului Ministrului Finanţelor 
Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, Titlului II-
Proprietatea privată,  art.1138, art. 555-557 din Codul Civil și art.41 din Legea nr.7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată; 

În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din 
Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) completarea cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din  

prezenta hotărâre; 
b) scoaterea din inventar a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
c) trecerea din inventarul domeniului privat, în inventarul domeniului public, a 

bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 și nr.147/2008. 
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            Art.3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

                Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

                   INIŢIATOR, AVIZAT, 
                      PRIMAR, SECRETAR, 

           Mihail GENOIU 
 

Nicoleta MIULESCU 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
PRIMAR 
Nr. 197212/03.12.2018 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
                      Expunere de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, 

privind modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova 
 
 
 
 
 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 cu modificările 
ulterioare s-a aprobat  inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova. În perioada octombrie 2018-decembrie 2018 s-au înregistrat o serie de modificări 
în evidenţa domeniului privat, în sensul intrării, modificării sau ieşirii unor bunuri. Acestea 
urmeaza sa fie analizate de comisia permanenta de inventariere a domeniului public sau 
privat. 

 De asemenea, au fost achizitionate multifunctionale A3 care sunt bunuri de natura 
domeniului privat si este necesara modificarea inventarului. 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară şi oportună 
iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de hotărâre privind 
modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova. 
 
 
 
                                  PRIMAR,                                                                                                                                
                              Mihail Genoiu                                                       
 
 
 
 
      
                                                                                               Director executiv,                                                                  
                                                                                             Cristian Ionuţ Gâlea                                                      
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.200190/2018 
 
 

          SE APROBĂ,                                                                              
                       PRIMAR, 
                                                                                                           
                                              Mihail Genoiu 
 
 
 
    
                                                             RAPORT 
 
 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 cu modificările 
ulterioare s-a aprobat  inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova. În perioada oct 2018 – noiembrie 2018 s-au înregistrat o serie de modificări în 
evidenţa domeniului privat, în sensul intrării, modificării sau ieşirii unor bunuri. 

•   Prin adresele nr. 201275/2018 nr.198652/2018, nr.138649/2018, 
nr.198656/2018 şi nr.198645/2018 şi nr.171146/2018 Serviciul Investiţii şi Achiziţii ne 
comunică achiziţia si receptia următoarelor obiective de investiţii: 
- Multifuncţională A3 laser color şi A4 monocrom conform proces verbal de recepţie 
nr.168475/2018  si factura nr.912419152/2018. 
-Aparat aer condiţionat 24000BTU proces verbal de recepţie nr. 193801/2018 în valoare de 
5174,12 lei conform facturii nr. 1549/2018 
- Server HPE Proliant ML350 proces verbal de receptie 176057/2018, cu valoare de 69853 
lei conform facturii nr.3263/2018. 
- Licenţe soft DOCLIB 38 proces verbal de recepţie 121955/2018 cu valoare de 2684,64 lei 
conform facturii nr.31708/2018. 
- Sirene electronice 600W cu procwsul vwrbal de receptie nr.166971/2018 având valoarea 
totală de 625005,85 lei conform facturii nr.4257/2018. 
- Echipament multifuncţional Minolta Bizhub 458E proces verbal de receptie 
nr.192098/2018 avand valoarea de 24990 lei conform facturii nr.29154/2018. 
-    Remorci auto 5-6 tone ( 3 buc) proces verbal de receptie 20091/12.2018 valoare totala 
de 134460,48 lei. 
-     Tractor tuns gazon – contract achiziţie publică nr.190894/2018. 
 
 Astfel este necesară completarea inventarului bunurilor apartinand domeniul 
privat, cu bunurile identificate conform anexei nr.1 la prezentul raport. 
 

••••  Prin HCL nr. 265/2015 s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul 
privat a mijloacelor fixe concesionate către SC Piete si Târguri Craiova SRL situate in Piaţa 
Garii. Administratorul societătii a fost mandatat să îndeplinească formalităţile legale de 
scoatere din funcţiune valorificare si casare a acestor bunuri.   Prin adresa nr.156396/2018 
SC Piete si Târguri transmite întreaga documentaţie de casare a următoarelor mijloace fixe: 
extindere acoperiş piaţa Garii nr. de inventar 11001334, galantar brânză nr. de 
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inventar11001335, şopron metalic nr. de inventar 11001336, grup social 11001337, şi 
platformă gunoi nr. de inventar 11001338. 

Prin adresa cu nr. de mai sus SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL face şi menţiuni care 
se referă la reglementări contabile privind casarea, respectiv solicită înregistrarea în 
gestiune la valorile evaluate a deşeurilor rezultate şi virarea  contravalorii acestora în cazul 
în care se aprobă utilizarea lor în cadrul societăţii urm\nd ca aceste solicitari sa fie duse la 
indeplinire de Directia Economica. Astfel, in urma casarii, este necesară scoaterea din 
inventarul domeniului privat a bunurilor de mai sus,  care se regăsesc în anexa nr.2  
la prezentul raport.  

Prin adresa cu nr.185722/2018 SC Salubritate Craiova SRL transmite procesul 
verbal de casare nr.19425/13.11.2018 astfel că este necesară scoaterea din inventarul 
domeniului privat a bunurilor,  care se regăsesc în anexa nr.2 la prezentul raport.  

 
••••  Prin adresa nr.178028/2018 Serviciul Administrare Locuinţe ne solicită 

trecerea  integrală din domeniul privat în domeniul public al municipiului Craiova a locuinţei 
cu nr de inventar 11001065 situată în Craiova str.22 Dec 1989, bl.7, ap.97 care a devenit 
vacantă şi se doreşte repartizarea acesteia ca locuinţă sociala.   

 Astfel, este necesară  trecerea din inventarul domeniului privat în inventarul 
domeniului public al municipiului Craiova a locuintei de mai sus care se regăseşte în 
anexa nr.3 la prezentul raport. 
   În conformitate cu expunerea de motive  nr. 177832/ 02.11.2018 care a considerat 

necesară şi oportună iniţierea unui proiect de hotărâre, propunem modificarea inventarului 
domeniului privat prezentată in anexa nr. 1 anexa nr.2  anexa nr.3 la prezentul raport. 
  
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 
privind bunurile proprietate publică, prevederilor HG nr.2139/2004 pentru aprobarea 
Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, ale art. 
36 alin 2 lit c şi art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, ale  OMFP nr.2861/2009 şi Titlul II – Proprietatea privată  art. 555-557 din 
Codul Civil,  propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

 
• Modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova după 

cum urmează: 
  -    completare cu bunurile prezentate în anexa nr. 1  
  -    scoaterea din inventar a bunurilor prezentate în anexa nr.2. 

             - trecerea din inventarul domeniului privat în inventarul dom public a 
bunurilor prezentate în anexa nr.3 

• Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările 
cu modificările şi completările ulterioare 

• Modificarea în mod corespunzător a H.C.L.nr. 147/1999 privind însuşirea 
inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova. 

•  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale 
prin intermediul Consiliului Judetean Dolj, pentru  modificarea corespunzătoare  a 
H.G. nr. 141/2008 . 

 
 

        DIRECTOR EXECUTIV                                      
  Cons. jur.Cristian Ionuţ Gâlea                            
              
                                                                                                 Întocmit, 
                                                                                           Madlen Chiriac 



                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Sup

/mp/

buc

elemente de identificare, observaţii, stare de 

operativitate
Administrator

1 Multifuncţională A3 laser color Kyocera Ecosys M8124 1 PV receptie 168472/2018 CLM

2 Aparat aer condiţionat 24000BTU 1 pv recepţie nr. 193801/2018 ; cod clas 2.1.17.3.1 CLM

3  Server HPE Proliant ML350 1 pv receptie 176057/2018; cod clas 3.2.4 CLM

4 Licenţe soft DOCLIB 38 1 pv recepţie 121955/2018 ; imobilizari corporale CLM

5 Sirene electronice 600W 17 pv de receptie nr.166971/2018 ; cod clas 3.4 CLM

6  Multifuncţional Minolta Bizhub 458E 1 proces verbal de receptie nr.192098/2018 ; cod clas 3.2.1 CLM

7 Remorca Romsan R50CSGA 3

serie: NR9C1050LJA118050, NR9C1050YJA118070, 

NR9C1050LJA118071proves verbal de receptie 

200591/2018; cod 2.3.2.2.6

RAADPFL

8 Tractot de tuns gazon Viking MT 6127ZL 1 proces verbal de receptie nr.192098/2018 ; cod clas 3.2.1 RAADPFL

Anexa nr. 1 la HOTARAREA  nr. 







Nr. Crt. Denumirea bunului nr.inventar
Valoare 

Inv/lei.

1 extindere acoperiş piaţa Garii 11001334 17971,44

2 galantar brânză 11001335 26031,84

3  şopron metalic 11001336 54660,46

4 grup social 11001337 3147,45

5 platformă gunoi 11001338 378,32

6 autocompactorDAF DJ30SAL 21300075 407049

7 autocompactor DAF DJ34SAL 21300076 407049

8 autovompactor DAFDJ36SAL 21300078 407049

9 autocompactor DAF DJ07VOR 21300083 312969

10 autocompactor DAF DJ08PPO 21300071 218153

11 automaturatoare NILFISK 211000269 336293

Presedinte de sedinta,

                                          ANEXA nr.2   La Hotararea nr.   

      Bunuri ce se vor scoate din domeniul privat al municipiului Craiova                                                                  



 în inventarul domeniului public

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Nr inv in dom 

privat
Valoare Inv/lei.

1 Locuinţă V Rosie bl.7 ap 97, 1 cam, 13,65 mp 11001065 22073,58

Presedinte de sedinta,

Trecerea din inventarul domeniului privat

                                          ANEXA NR.3 la HCL nr.
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